
BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI, XÂY DỰNG CƠ BẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 

TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

Thực hiện theo công văn số 573/UBND ngày 27/5/2019 của UBND 

huyện Châu Thành, về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, 

XDCB 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 

Ủy ban nhân dân xã Trí Bình báo cáo kết quả như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

Phần I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

I. KẾT QUẢ ƢỚC THỰC HIỆN: 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

Nông nghiệp: 

Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm đạt 2235/2450 ha, tỷ lệ 

91,22% so với kế hoạch, tăng 0,04% so với cùng kỳ. Trong đó: Lúa 1780/1920 

ha, đạt 92,71% so với kế hoạch, tăng 0,05% so với cùng kỳ; Bắp 33/40 ha, đạt 

83% so với kế hoạch, tăng 2,06% so với cùng kỳ; Mì 230/230 ha, đạt 100% so 

với kế hoạch, tăng 0,43% so với cùng kỳ; Mía 75/85 ha, đạt 88% so với kế 

hoạch, tăng 1,36% so với cùng kỳ. 

Tổng diện tích thu hoạch 6 tháng đầu năm: 1157/2450 ha. Trong đó: Lúa 

1050 ha, năng suất 6,8 tấn/ha; Bắp 20 ha, năng suất 4,5 tấn/ha; Rau các loại 55 

ha, năng suất 16 tấn/ha; Rau các loại 12 ha, năng suất 1,2 tấn/ha; Đậu phộng 20 

ha, năng suất 1,5 tấn/ha. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm: 12.704/25.600 con, tỷ lệ 

49,63% so với kế hoạch năm, tương dương so với cùng kỳ.  

Thủy lợi: 

Cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa 

bàn xã. 

2. Về Tài chính: 

Công tác thu-chi NS 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRÍ BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 122/BC-UBND Trí Bình, ngày 31 tháng 5  năm 2019 
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Tổng thu: 4,566,857,683 đồng.

Tổng chi: 3,110,127,407 đồng.
    

Công tác thu thuế:  

STT Loại thuế Chỉ tiêu

Ứơc thực hiện 

trong tháng 6 

(đồng)

Lũy kế Tỷ lệ (%)

1 Thuế SDĐNN 1,000,000 5,637,000

2 Thuế SDĐ PNN 15,000,000 2,500,000 6,730,000 44.87%

3 Thuế Môn bài 8,000,000 600,000 7,900,000 98.75%

4 Thuế GTGT 120,000,000 8,000,000 61,344,000 51.12%

5 Thuế Tài Nguyên 40,000,000 6,375,000 28,764,000 71.91%

6 Thuế TTĐB 5,000,000 0.00%

7 Phí, lệ phí 70,000,000 7,000,000 47,857,000 68.37%

8 Thu khác 100,000,000 13,050,000 67,050,000 67.05%

358,000,000 38,525,000 225,282,000 62.93%CỘNG:
 

Tiến độ vận động các loại Qũy: 

Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”: 5.550.000/21.135.000 đồng, tỷ lệ 26,26%. 

Qũy “Ngày vì người nghèo”: 1.150.000/40.000.000 đồng, tỷ lệ 2,88%. 

3. Địa chính - xây dựng: 

Công tác hòa giải tranh chấp đất đai: Tiếp nhận: 1 trường hợp,  đã giải 

quyết 1 trường hợp. Kết quả: không thành 1 trường hợp. 

Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu: Tiếp nhận: 23 trường hợp 

(31084,6 m
2
), giải quyết 23 trường hợp. 

Công tác chỉnh lý biến động đất đai: Chuyển nhượng: 51 trường hợp ( 

194223,7 m
2
), Giải quyết: 51 trường hợp, chuyển mục đích sử dụng đất: 7 

trường hợp (600m
2
) 

Công tác tuyên truyền, kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc việc chấp hành 

luật khoáng sản đối với các cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản, hạ cấp đất, 

đào ao, nạo vét ao trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt 

động khai thác, tận thu khoáng sản  tại địa phương, đặc biệt là các hoạt động: 

Hạ cấp đất, đào ao nuôi trồng thủy sản.v.v. không đúng theo giấy phép và thiết 

kế đã được phê duyệt của cơ quan chức năng.  

Lĩnh vực tài nguyên, môi trường và kiểm tra việc chấp hành luật đất đai: 

Kiểm tra, nhắc nhở hộ bà Hoàng Thị Mộng Điệp ấp Xóm Mới 1 về việc xả nước 
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thải kinh doanh ra đường; Kiểm tra, nhắc nhở hộ ông Nguyễn Công Hậu (trại 

chăn nuôi heo) ấp Xóm Mới 2 về việc khắc phục, giữ gìn vệ sinh chuồng trại 

tránh để bốc mùi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh; Ngày 

09/4/2019, tiến hành kiểm tra hồ sơ và hiện trạng trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường đối với cơ sở sản xuất than hộ ông Nguyễn Văn Việt, ấp Xóm Mới 2. 

Công tác Nông thôn mới đến thời điểm báo cáo: 

Nông thôn mới đạt 13/19 tiêu chí gồm: (1) Quy hoạch và thực hiện quy 

hoạch, (3) Thủy lợi, (4) điện, (7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, (8) 

Thông tin và truyền thông, (9) Nhà ở dân cư, (11) Hộ nghèo, (12) Lao động có 

việc làm, (13) Tổ chức sản xuất, (14) Giáo dục, (16) Văn hóa, (18) Hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật, (19) An ninh trật tự. 

4. Hoạt động về nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội: 

Tổng dư nợ nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày 

17/4/2019: 17.795.399.218 đồng. Trong đó: Nợ quá hạn: 32.800.000 đồng. 

Từng Hội đoàn thể nhƣ sau: 

Tên Hội Số dự nợ (VNĐ)
Nợ quá hạn 

(VNĐ)

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ: 9.747.457.718 4.600.000

+ Hội Nông Dân: 5.587.000.000 21.400.000

+ Hội Cựu Chiến Binh: 1.408.300.000 6.800.000

+ Đoàn Thanh Niên: 1.052.641.500 0

Trong đó gồm các dự án:

+ Nguồn vốn giải quyết việc làm: 1.528.200.000 0

+ Nguồn vốn hộ cận nghèo: 1.667.393.000 0

+ Nguồn vốn hộ nghèo: 1.775.800.000 17.400.000

+ Nguồn vốn học sinh, sinh viên: 3.239.070.218 8.600.000

+ Nguồn vốn hộ thoát nghèo: 3.216.600.000

+ Nguồn vốn vay nhà ở: 64.000.000 0+ Nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi 

trường 6.304.336.000 6.800.000

Tổng cộng: 17.795.399.218 32.800.000

 5. Văn hóa - Xã hội - Y tế:  

5.1 Lao động - Thƣơng binh và Xã hội:  

 Việc tổ chức các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và kỷ niệm 89 

năm ngày thành lập Đảng. Không khí đón tết của toàn Đảng, toàn quân và toàn 

dân tại địa phương đảm bảo tiết kiệm vui vẻ. 

 Cấp tiền TCTX 6 tháng đầu năm 2019 số tiền: 713.782.000 đồng. 

 Cấp tiền trợ cấp 1 lần: 37.451.000 đồng. 
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 Cấp tiền tết cho ĐTCS (NS tỉnh): 30.600.000 đồng. 

 Cấp tiền tết cho ĐTCS (NS TW): 157.200.000 đồng. 

 Cấp tiền tết cho hộ nghèo: 113.600.000 đồng. 

 Làm mới 20 hồ sơ BTXH cho người 80 tuổi. 

Cấp mới 10 thẻ BHYT. 

 Thăm bệnh 7 suất: 2.100.000 đồng. 

 UBND xã đã tổ chức họp mặt gia đình chính sách năm 2019 với số lượng 

450 khách tổng số tiền 53.700.000 đồng; trong đó ngân sách tỉnh 24.800.000 

đồng, vận động mạnh thường quân 28.900.000 đồng. 

 UBND xã xuất ngân sách thăm và tặng quà tết 10 thanh niên nhập ngũ 

năm 2019, 4 tôn giáo, 4 ấp, 34 cán bộ hưu trí và gia đình chính sách, với số tiền: 

18.200.000 đồng. 

 Vận động 620 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số tiền 

286.500.000 đồng. 

- Tổ chức cấp phát tiền tết kịp thời cho các loại đối tượng và hộ nghèo 

đúng thời gian quy định. 

5.2 Hoạt động văn hóa Thông tin - TDTT - Truyền thanh: 

Ban hành các Kế hoạch về lĩnh vực VH-TT-DL-GĐ, hoạt động Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019. 

Triển khai Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và 

Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ. 

Công tác Tổ kiểm tra Văn hóa - xã hội: Số đợt kiểm tra: 4 đợt. Số lượt 

điểm kiểm tra: 3 lượt quán cafe, 1 lượt khách sạn, 5 lượt internet; Số trường hợp 

vi phạm: 0; Xử lý hành chính: 0. 

Số cơ sở phát hành xuất bản phẩm: 1; Số cơ sở Internet họat động trên địa 

bàn: 5. Cơ sở lưu trú du lịch: 1 khách sạn; Hoạt động quán Café: 4; Cơ sở 

photcopy: 1; Cho thuê mướn dàn nhạc: 1 cơ sở; duy trì hoạt động thường xuyên 

5 CLB Gia đình phát triển bền vững và 4 nhóm Phòng chống bạo lực gia đình. 

Khu di tích Đình Trung Trí Bình  ấp Tầm Long không có sự xâm phạm 

và luôn luôn đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy nổ, xâm hại. 

Tuyên truyền trên trạm, cụm truyền thanh các nội dung 73 năm ngày 

thành lập QĐNDVN 22/12, giáo dục đời sống gia đình, Nông thôn mới 30 phút; 

nội dung về kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, thông báo chương trình bắn pháo 

hoa và nghệ thuật mừng đảng mừng xuân, thời lượng 30 phút; Tuyên truyền 

Luật nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển quân năm 2019 với 4 cuộc 215 người dự; 

Tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

Triển khai việc tổng vệ sinh các tuyến đường, xanh sạch, đẹp, kiểm tra 

việc treo cờ Tổ quốc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; Thực hiện 25 băng 

ron hamlex; 500 cờ Tổ Quốc chào mừng xuân và kỷ niệm 89 năm ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019); công tác tuyển quân 2019; 

Phục vụ văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2019 với 5 tiết mục; Tổ chức hội thi 

tiếng hát karaoke mừng Đảng- mừng xuân Kỷ Hợi 2019; Phục vụ văn nghệ Đại 
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hội đại biểu Hội liên hiệp TNVN xã nhiệm kỳ 2019-2021 với 8 tiết mục 115 

người tham dự. Phối hợp xã đoàn tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 

thành lập đoàn TNCS HCM 26/3 01 cuộc với 150 lượt người dự. Tổ chức phát 

động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với hơn 700 người tham dự dự. 

Bóng chuyền, bóng đá hoạt động thường xuyên hàng ngày. Tổ chức giải bóng 

chuyền kỷ niệm  129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2019), 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 04 đội 

tham gia. Tham gia Hội thi “ Tiếng hát mùa xuân” do huyện tổ chức, tham gia 

giải cờ tướng “ Mừng Đảng -  Mừng Xuân Kỷ Hợi” năm 2019. Tham gia giải cờ 

tướng “ Mừng Đảng -  Mừng Xuân Kỷ Hợi” năm 2019; Tham dự giải vô địch 

bóng chuyền huyện. 

Học tập cộng đồng: Tổ chức sinh hoạt tuyên truyền 12 chuyên đề, với 

586 người tham dự. 

Hoạt động tủ sách: Trung tâm VHTT-HTCĐ xã có 2 tủ sách và 1 kệ sách. 

Tổng đầu sách là: 900 bản; Lượt bạn đọc sách là: 113 lượt, Số lượt sách phục vụ 

bạn đọc tại chỗ 229 lượt. 

5.3 Giáo dục - Đào tạo: 

Trên địa bàn xã có: 640 học sinh; Mẫu giáo: 106 học sinh; Tiểu học: 335 

học sinh (TH Phạm Tự Điểm: 202, TH Trí Bình: 133); THCS: 199 học sinh.  

Công tác dạy và học được đảm bảo. Tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 

với tỷ lệ học sinh học lực đạt từ trung bình trở lên chiếm 97,5%. Tăng 0,49% so 

với cùng kỳ. 

5.4 Y tế: 

Khám bệnh 1814 lượt người (trong đó khám Đông y: 624 người). 

Tiêm chủng mở rộng: 83 (trẻ đủ mũi trong tháng: 43, phụ nữ có thai: 40). 

Tổng số bệnh nhân đang điều trị bệnh Lao: 11 bệnh nhân; Tổng số bệnh 

nhân đang quản lý bệnh phong: 2 bệnh nhân. 

Phòng chống suy ding dưỡng: Tổng số trẻ dưới 5 tuổi: 515 trẻ, tổng số trẻ 

được cân: 478 trẻ, tổng số trẻ sinh dinh dưỡng cân nặng 52/478 trẻ, tỷ lệ 

10,88%; tổng số trẻ được đo: 478 trẻ. Tổng số trẻ suy dinh dưỡng chiều cao 

65/478 trẻ, tỷ lệ 13,60%. 

 Công tác phòng chống dịch bệnh: Sốt xuất huyết 2 ca và 2 ổ dịch. 

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 2 đợt (tết Nguyên đán và tháng hàng 

động) 33/33 cơ sở, đạt 33/33, tỷ lệ 100%. 

 6. Quốc phòng - An ninh - Tƣ pháp: 

6.1 Công tác Quốc Phòng:   

Tổ chức Hội trại Tuổi trẻ tòng quân, lễ giao nhận quân năm 2019: 9 thanh 

niên, đạt 100% chỉ tiêu. 

Xây dựng và triển khai các kế hoạch quân sự quốc phòng năm 2019. 
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Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

Luật NVQS đến nhân dân được 14 cuộc góp phần nâng cao tinh thần của cán bộ 

đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng nền QPTD, xây dựng LL DQTV, 

thực hiện tốt nhiệm vụ của công dân đối với nhiệm vụ QS-QP ở địa phương. 

Thực hiện kế hoạch bảo vệ các ngày cao điểm trong năm 2019. 

Tổng số dân quân đã xây dựng và biến chế: 131/131 đồng chí, đạt 100% 

chỉ tiêu. Lực lượng thường trực 21/21 đồng chí, lực lượng quân báo trinh sát 6, 

lực lượng thông tin liên lạc 6, lực lượng hóa học 3, lực lượng y tế 3, lực lượng  

chiến đấu tại chỗ 28, lực lượng cơ động chiến đấu 31, lực lượng khẩu đội 12,7 

mm 23, lực lượng  cối 60mm4, lực lượng công binh 6, lực lượng dự bị động 

viên đã biên chế 64/64, quân số 154 có 10 sĩ quan. Chi đoàn quân sự 18 đồng 

chí (3 đảng viên). 

Có Nghị quyết, kế hoạch và văn bản thực hiện tốt trong công tác xây 

dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng 

cho cán bộ chiến sĩ, đẩy mạnh và thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo 

tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì bếp ăn thường xuyên. Đảm 

bảo tăng gia sản xuất trồng rau xanh đưa vào ăn. 

6.2 Công tác an ninh: 

Công tác An ninh nội địa: Trong 6 tháng có 14 lượt người nước ngoài về 

địa phương đăng ký tạm trú. Tổng số người Việt Kiều - Campuchia hiện đang 

có mặt tại địa bàn xã 1 nhân khẩu (1 nữ). 

Công tác Trật tự an toàn xã hội: Vụ việc có dấu hiệu hình sự xẩy ra 1 

vụ 1 đối tượng trộm cắp tài sản, vụ việc vi phạm hành chính xẩy ra 1 vụ 4 đối 

tượng đánh bắt thủy sản. 

Công tác quản lý hành chính: Tăng sinh 57 nhân khẩu; Chuyển đến 4 

hộ 15 nhân khẩu 49 nhân khẩu lẽ; Chuyển đi 6 hộ 23 nhân khẩu 58 nhân khẩu 

lẽ; Lập mới 13 hộ 24 nhân khẩu; Chết - theo sổ khai tử Tư pháp 14 nhân khẩu; 

Đổi sổ 36 trường hợp; Điều chỉnh, bỗ sung 55 trường hợp. 

Tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm 168 cuộc với 744 lượt đồng chí 

tham gia. Kết quả: Không phát hiện vi phạm. 

Tuần tra kiểm soát TTATGT được 168 cuộc với 744 lượt đồng chí tham 

gia. Kết quả: 9 xe mô tô vi phạm ATGT. 

Thử test 39 đối tượng. Kết quả: 26 âm tính; 12 dương tính. 

Gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục 44 đối tượng trong diện quản lý, cho 

viết cam kết. 

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực TTATGT: 5 

trường hợp vơi số tiền 5.845.000 đồng. Cảnh cáo 3 trường hợp chưa đủ tuổi 

điều khiển xe khi tham gia giao thông. 

Công tác triệt xóa: Phối hợp Tổ trinh sát địa bàn bắt 2 điểm đánh bạc 18 

đối tượng. Kết quả: Tạm giữ tiền trên người và trên chiếu bạc 54.185.000 đồng, 

13 điện thoại di động, 14 xe mô tô, 1 bộ bài tây. 
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Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: 

Công an xã huy động tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm, đảm bảo 

ANTT được 8 cuộc, với 18 lượt thành viên tham gia. 

Công tác quản lý đối tƣợng nghiện ma túy: 

Tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy hiện đang quản lý là 18 

người. 

Về loại ma túy sử dụng: ma túy tổng hợp 18 người. 

Về hình thức sử dụng: hút 18 người. 

Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với ngƣời chấp hành xong án 

phạt tù: 

Đối tượng tù tha, đặc xá chưa xóa án tích 6 đối tượng; Mới áp dụng mô 

hình 4+1: 1 đối tượng; Đối tượng loại khỏi diện quản lý theo mô hình 4+1: 2 đối 

tượng; Hiện đang quản lý: 3 đối tượng. Trong 6 tháng tù tha, đặc xá về địa 

phương 5 đối tượng: Ngô Thành Tài, sinh năm 1995, ấp Tầm Long hành vi trộm 

cắp tài sản; Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1990, ấp Xóm Ruộng, hành vi tàng trữ 

trái phép chất ma túy; Trần Phi Long, sinh năm 2000, ấp Xóm Ruộng, hành vi 

trộm cắp tài sản; Trần Trọng Duy, sinh năm 1983, ấp Xóm Mới 2, hành vi trộm 

cắp tài sản; Nguyễn Xuân Lâm, sinh năm 1992, ấp Tầm Long, hành vi tàng trữ 

trái phép chất ma túy. 

6.3. Công tác Tƣ pháp: 

Rà soát 1 Nghị quyết của HĐND xã và 1 Quyết định của UBND xã năm 

2019. 

Góp ý 1 Nghị quyết của HĐND xã và 1 Quyết định của UBND xã về phát 

triển kinh tế xã hội năm 2019 

Tự kiểm tra văn bản: 1 Quyết định của UBND xã về phát triển kinh tế xã 

hội năm 2019. 

Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền 

PBGDPL, Hòa giải cơ sở, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và hướng 

dẫn tài liệu cho 4 tổ hòa giải ở 4 ấp. 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Tuyên truyền nội dung: Bộ luật 

dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật lao động, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn 

nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, các 

luật có liên quan và Nghị định số 46 về xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực 

giao thông, nghị định 103 về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực cơ 

yếu quốc phòng. Cấp phát tài liệu hỏi đáp về các luật được 440 tờ gấp cho 4 ấp. 

Tiếp âm truyên truyền và phát đĩa CD trên 5 Trạm, Cụm truyền thanh xã. 

Công tác hòa giải: Tổng số: 4 đơn, đưa ra hòa giải: 4 đơn. Kết quả: Hòa 

giải thành: 2 đơn; Không thành: 2 đơn (Lĩnh vực phát sinh: Dân sự 3 đơn,  lĩnh 

vực khác: 1). 

Công tác trợ giúp pháp lý: Kết hợp cùng ban ngành, đoàn thể xã tuyên 

truyền cho đoàn viên, hội viên được 4 cuộc (lồng ghép vào các cuộc tiếp xúc cử 

tri trước và sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021) có 235 người 
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dự. Ngoài ra còn kết hợp với các đoàn thể xã tuyên truyền cho đoàn viên, hội 

viên được 6 cuộc có 134 người dự tại các cuộc họp giao ban của 4 ấp. 

Công tác Hộ tịch: Đăng ký khai sinh: 146 trường hợp (Đúng hạn: 38; 

trường hợp; Qúa hạn: 103 trường hợp; Đăng ký lại: 13 trường hợp); Đăng ký 

khai tử: 25 trường hợp (Đúng hạn: 13 trường hợp; Qúa hạn: 12 trường hợp); 

Đăng ký kết hôn: 32 đôi; Nuôi con nuôi: 1 trường hợp; Cải chính, bổ sung hộ 

tịch: 9 trường hợp (Bổ sung hộ tịch: 9 trường hợp; Thay đổi hộ tịch: 2 trường 

họp; Xác nhận tình trạng hôn nhân: 129 trường hợp (29 kết hôn trong nước, 8 

kết hôn người nước ngoài; 92 bổ sung các hồ sơ khác);  Trích lục hộ tịch bản 

sao: 1415 bản sao trích lục. 

Công tác Chứng thực: Chứng thực chữ ký: 23 trường hợp; Chứng thực 

sao y: 806 trường hợp; Chứng thực hợp đồng giao dịch: 125 trường hợp. 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Triển khai xây dựng kế hoạch năm  

và báo cáo 6 tháng đầu năm. 

Công tác phòng, chống tham nhũng: Xây dựng và triển khai kế hoạch 

PCTN năm. Báo cáo PCTN quý II, 6 tháng đầu năm. 

Công tác cải cách hành chính:  

Xây dựng chương trình trọng tâm năm 2019. 

Duy trì tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định ISO 

9001 năm 2008 và quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của 

UBND tỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

Duy trì tốt công tác tiếp nhận hồ sơ qua một cửa điện tử, nhận công văn 

đến và chuyển công văn đi trên hệ thống egov, hệ thống thư điện tử và hộp 

không giấy. 

6 tháng đầu năm 2019 tiếp nhận 2872 hồ sơ trên 4 lĩnh vực: Tư pháp - Hộ 

tịch, Địa chính, Văn phòng, TBXH.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

1. Những mặt làm đƣợc:  

- Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

- Ñaûm baûo tình hình ANCT-TTXH ñòa baøn. 

- Đảm bảo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của công 

dân. 

- Cập nhật tốt quy trình tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống 1 cửa điện tử, giúp 

thời gian giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân. 

- Vận động mạnh thường quân, tổ chức cấp phát quà cho gia đình chính 

sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

- Xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch để thực hiện trong 

năm 2019. 
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- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019, Tổng kết năm 2018 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

- Tổ chức các hoạt động mừng Xuân Kỷ hợi năm 2019 và kỷ niệm 88 

năm ngày thành lập Đảng.  

 - Tổ chức họp mặt gia đình chính sách năm 2019. 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí, triển khai công tác nông thôn mới, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. 

- Ra quân thực hiện công tác tổng điều tra dân số, nhà ở. 

- Thực hiện đạt chỉ tiêu công tác xây dựng cơ bản. 

- Thắp sáng đường quê 4 tuyến đường, dài 29.000m, tổng kinh phí người 

dân góp trên 65.000.000 đồng. 

- Tổ chức Hội nghị Khối thi đua các xã, thị trấn nội địa. 

2. Mặt hạn chế, tồn tại:  

Công tác thu thuế đạt tỷ lệ thấp. 

Công tác vận động các loại quỹ đạt tỷ lệ thấp. 

Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, vi pham trật tự an 

toàn xã hội vẫn còn xảy ra. 

Tình trạng hộ dân xả nước thải kinh doanh ra đường, ô nhiêm môi trường 

vẫn còn xảy ra. 

3. Nguyên nhân: 

a. Nguyên nhân khách quan: 

Chưa có biên pháp thu thuế triệt để. 

Công tác vận động các loại quỹ chưa được chú trọng. 

Ý thức người dân chưa cao, công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả chưa 

cao. 

b. Nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng trực tiếp: 

Công tác phối, kết hợp giữa các ngành chưa thường xuyên. 

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ còn chủ 

quan. 

Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức có lúc chưa cao. 

Phần II: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Để khắc phục những mặt còn khó khăn - hạn chế, phấn đấu hoàn thành 

chỉ tiêu - nhiệm vụ phát triển KT-XH và QP-AN năm 2019. Các ngành ngoài 

các công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động phối kết 

hợp các ngành liên quan, đoàn thể tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 

tháng cuối năm 2019 như sau: 

1. Về phát triển kinh tế: 
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Phấn đấu đạt diện tích gieo trồng đạt: 2.450 ha. Trong đó cây lúa: 1.920 

ha; Mì: 230 ha; Mía: 85 ha. Chủ động trong việc phòng trừ sâu bệnh trên cây 

trồng. Tiếp tục thực hiện các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật - 

khuyến nông, bảo vệ thực vật.  

Tổng số gia súc, gia cầm trong toàn xã 25600 con (Heo: 900 con; trâu 69, 

bò: 631 con, gà 6000, vịt 18000). Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh, chủ động 

trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm và các loại bệnh trên gia súc. 

Thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch. Thu các loại thuế vượt chỉ tiêu trên 

giao 5%. Chi ngân sách địa phương bảo đảm đúng Luật Ngân sách. 

Duy trì các tiêu chí đã đạt về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt 2 

tiêu chí: Tiêu chí 15 Y tế; Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm. Tỷ lệ 

hộ dân cư ở nông thôn sử dụng điện sinh hoạt ≥ 99,9%. 

2. Về phát triển xã hội: 

Vận động nhân dân tham gia đăng ký xây dựng nếp sống văn minh, gia 

đình văn hoá. Phấn đấu có 100% số hộ đăng ký và có từ 70% số hộ trở lên được 

công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa tiến tới giữ vững danh 

hiệu xã văn hóa nông thôn mới. Tổ kiểm tra kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội 

kiểm tra thường xuyên các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; thường xuyên 

kiểm tra công tác quản lý di tích, văn hóa, thể thao, lưu trú, quảng cáo, thông tin 

truyền thông, internet, xuất bản phẩm, in ấn- photo copy. Duy trì sinh hoạt các 

hoạt động văn nghệ quần chúng, văn nghệ người cao tuổi. Duy trì luân chuyển 

sách báo với thư viện huyện, trưng bày sách báo và phục vụ tại chỗ cho đọc giả. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng. Duy trì sinh hoạt thường 

xuyên các CLB bóng đá, bóng chuyền, 5 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững 

xã và 4 nhóm phòng chống bạo lực gia đình các ấp.  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin, 

xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng phong trào toàn 

dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, chương 

trình phát thanh phong phú, đa dạng. 

Duy trì chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ 

cập Trung học cơ sở; huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 95% trở lên. 

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm; Vận 

động  người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. 

Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi đạt chỉ tiêu 15.3 về 

Y tế. Duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Triển khai chiến dịch uống bổ 

sung vitamin A liều cao cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7%/năm. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an 

sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội. 

Thực hiện tốt các chương trình về giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác 

dạy nghề, giải quyết việc làm. Vận động quỹ “Vì người nghèo”, qũy “Đền ơn 

đáp nghĩa” đạt chỉ tiêu trên giao. 



 

11 

 

3. Quốc phòng - An ninh: 

Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu 4 giảm, tăng cường tấn công trấn áp tội 

phạm, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền, phản 

ánh kịp thời các phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm. Nâng cao chất lượng 

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tiếp tục duy trì phát triển mô 

hình camera an ninh. 

Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa lực lượng Quân sự, công an 

để duy trì đạt Tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới. Duy trì 

nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Triển khai nhiệm vụ công tác quốc 

phòng - địa phương năm 2019.  

Đổi mới và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và quần chúng nhân dân. 

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công 

chức theo quy định. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp 

luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để xảy ra điểm nóng. 

Tập trung xử lý các vụ, việc tồn đọng, kéo dài. 

4. Các lĩnh vực khác: 

Kiểm soát, kịp thời chủ động phòng ngừa các dịch bệnh trên địa bàn. 

Tiến hành công tác kiểm tra về việc các hộ gây ô nhiễm môi trường trên 

địa bàn xã. 

Tập trung thu các loại thuế, quỹ theo chỉ tiêu trên địa bàn xã. 

Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch. 

Tích cực xử lý và kiến nghị xử lý các vấn đề về môi trường. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ xã phường, đặc biệt là 

công tác CCHC theo mô hình “Một cửa”. 

Tổ chức họp Hội đồng nhân dân xã cuối năm 2019. 

Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh. 

5. Giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019: 

Thực hiện tốt Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến công tác xây dựng chính quyền. 

Tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực 

hiện các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. 

Ủy ban nhân dân xã đề ra kế hoạch tháng, quý tổ chức triển khai thực 

hiện thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các ngành trong quá trình thực hiện kế 

hoạch. 
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Kiểm tra xử lý kịp thời các loại dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. 

Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành của UBND và các đoàn thể xã, ấp trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác CCHC, quy chế làm việc 

của UBND để có cơ sở đánh giá, tổng kết và khen thưởng kịp thời những tập 

thể, cá nhân có thành tích. 

Phát động phong trào giao lưu, biểu dương các điểm hình tiên tiến trong 

khối thi đua nội địa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tổ 

chức hội nghị sơ, tổng kết phong thi đua Khối nội địa và bầu chọn Khối trưởng, 

Khối phó Khối thi đua xã, thị trấn nội địa cho năm tiếp theo. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ 

XÂY DỰNG CƠ BẢN 

I. Công trình chuyển tiếp 

Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu: Hỗ trợ đầu tư xây dựng và duy tu bão dưỡng 

các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. 

1/ Công trình: Đƣờng Trí Bình 08 (Đoạn từ nhà 6 Lên đến nhà 10 

Ngƣng): 

Công trình đã được phê duyệt quyết toán theo Quyết định số: 50/QĐ-

UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện Châu Thành, với tổng giá trị được 

duyệt 684.677.000 đồng, lũy kế giá trị giải ngân 684.677.000 đồng, đang chờ 

Kho bạc nhà nước thông báo tất toán theo quy định. 

 2/ Công trình: Nạo vét Kênh Cống Đức xã Trí Bình: 

 Tổng mức đầu tư công trình: 1.469.372.000 đồng. 

 Tổng giá trị được phân khai và giải ngân năm 2018: 864.549.000 

đồng/864.549.000 đồng, đạt 100% kế hoạch trên giao. 

 Lũy kế khối lượng hoàn thành công trình đến ngày 22/5/2019 khoản 

78%; Công trình đang trong giai đoạn điều chỉnh khối lượng thi công thực tế so 

với dự toán, chủ đầu tư cùng với đơn vị Thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị giám 

sát và BQLDA tiến hành kiểm tra rà soát để kết thúc thi công, chuẩn bị báo cáo 

hoàn thành nghiệm thu dự kiến ngày 20/7/2019. 

II. Công trình mới 

Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu: Hỗ trợ đầu tư xây dựng và duy tu bão dưỡng 

các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn: 

 1/ Công trình: Kênh Mƣời quỷnh ra sông Vàm Cỏ xã Trí Bình: 

Tổng mức đầu tư: 1.232.636.000 đồng. 

 Thời gian khởi công công trình: ngày 17/4/2019. 
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 Lũy kế giá trị giải ngân: 530.000.000 đồng/530.000.000 đồng, đạt 100% 

kế hoạch trên giao. 

Lũy kế khối lượng hoàn thành công trình đến ngày 22/5/2019 khoản 40%. 

2/ Công trình đƣờng Trí Bình 18 (Đoạn từ nhà 5 Cam đến nhà bà 

Hoằng): 

Tổng mức đầu tư: 821.527.000 đồng. 

Tổng giá trị được phân khai năm 2019: 400.000.000 đồng. 

Thời gian khởi công công trình: ngày 20/4/2019. 

Lũy kế giá trị giải ngân: 367.195.000 đồng/ 400.000.000 đồng, đạt 

91,79% kế hoạch trên giao. 

Lũy kế khối lượng hoàn thành công trình đến ngày 22/5/2019 khoản 40%. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 

UBND xã đã trình HĐND xã điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách trong 

năm 2019 Hỗ trợ đầu tư xây dựng và duy tu bão dưỡng các công trình hạ tầng 

nông nghiệp, nông thôn 2 công trình.  

Công tác thanh toán, quyết toán, tất toán công trình đúng thời gian quy 

định. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện về XDCB trong năm 

2019. 

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, kết hợp Ban giám 

sát đầu tư cộng đồng, kiểm tra chất lượng các công trình được phân khai vốn 

theo kế hoạch năm. 

 Các công trình chuẩn bị đầu tư chờ UBND huyện phân khai kế hoạch 

chuẩn bị đầu tư năm 2019. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, XDCB 6 tháng 

đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân xã Trí Bình./. 

 
Nơi nhận:  
-VP.HĐND&UBND Huyện;                                                         
-Phòng TC-KH huyện;  
-Chi cục Thống kê huyện;                                                                                   
-Lưu  VP.                                                                       

 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hồng 
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